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EL TAST

El restaurant Can Palau de Vilanova del Vallès té un celler amb unes vuit-centes 
ampolles de vins d’anyades velles, fins i tot diríem que antigues. Són vins que van 
del 1985 en avall. El vi més antic, un Paternina del 1928. El propietari del restau-
rant, Bernat Pratdesaba, ha posat el celler a disposició de Papers de vi per fer-ne 
un tast. I Joan Lluís Gómez, sommelier del restaurant Sant Pau de Sant Pol de 
Mar (tres estrelles Michelin), s’ha encarregat de fer-ne la selecció. El resultat: vins 
encara vius, amb expressió, plens de matisos. Un tresor que ha esdevingut una 
aventura sensitiva del tot peculiar.
TEXT: MONTSE SERRA / FOTOS: ÒSCAR PALLARÈS

Tast: els vins del Celler 
d’en Bernat

n Bernat Pratdesaba i 
la Nati Orri (propietaris 
del restaurant Can Pa-

lau), amb el cuiner Jordi Am-
purdanès, van tancar el res-
taurant un vespre per acollir el 
tast d’una desena de vins del 
seu celler, el Celler d’en Bernat, 
un espai construït el 1985 i que 
preserva gairebé vuit-centes 
ampolles de vins anteriors a 

aquesta data, amb algunes 
veritables relíquies. Bernat 
Pratdesaba ha posat a dispo-
sició de Papers de vi el celler 
per calibrar l’estat en què es 
troben les ampolles. Amb vins 
que superen tots els vint-i-cinc 
anys és impossible fer predicci-
ons. Què pot passar? De tot.

I per viure l’experiència i 
poder-la narrar, la revista va 

convidar uns quants experts 
col·laboradors de la publi-
cació. D’entrada, Joan Lluís 
Gómez, sommelier del restau-
rant Sant Pau de Sant Pol de 
Mar, es va encarregar de fer-
ne la selecció, juntament amb 
el cap de redacció de Papers 
de vi, Òscar Pallarès. Les com-
binatòries eren múltiples, de 
manera que un dia van inver-

tir  a triar deu força estona
vins agrupats en quatre tasts 
comparatius:

Primer, van proposar dos 
vins del 1970 de dues gran 
zones vinícoles espanyoles 
que tenen maneres de fer i 
resultats diferents: un Viña 
Real Gran Reserva 1970 de 
Bodegas CVNE de la Rioja, 
i un Protos Tinto Cosecha 
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1970 de Ribera del Duero, 
quan la DO encara no era 
reconeguda.

Segon, van triar tres vins 
de l’any 1982, un any molt bo: 
Viña Ardanza Reserva 1982 
(Bodegas Rioja Alta), Gran 
Coronas Reserva 1982 (Bo-
degas Torres, DO Penedès) 
i Raimat Tempranillo 1982 
(Bodegas Raimat del grup 
Codorniu, DO Costers del 
Segre, però aquest vi també 
és d’abans que es constituís la 
denominació d’origen).

Tercer, van seleccionar dos 
vins del celler Vega Sicilia, un 
celler històric: Tinto Valbuena 
1989 i Tinto Valbuena 1980.

Quart, es van tastar tres 
dels vins més antics que es 
guarden al Celler d’en Ber-
nat: AGE 1939 (Bodegas AGE 
“Azpilicueta”, grup Domecq), 
Viña Pomal Reserva Especial 
1962 (Bodegas Bilbainas, grup 
Codorniu) i Viña Tondonia 
1968 (Bodegas López de He-
redia).

A més de Joan Lluís 
Gómez –que va seleccionar les 
ampolles, va aportar informa-
ció complementària dels vins 
i les anyades i va exercir de 
mestre de cerimònies–, tam-
bé van participar en el tast 
el sommelier Raimon Serra, 
director de restauració de 
l’hotel Omm de Barcelona, i 
l’enòleg i exsecretari del Con-
sell Regulador de la DO Alella, 
Jordi Pujolràs. Tres experts 
de generacions diferents, 
que es feien complementaris: 
mentre Gómez i Serra esta-

ven poc habituats a tastar 
vins de tants anys, Pujolràs 
podia presumir d’haver tastat 
alguns d’aquests vins (els de 
les dècades de 1970 i 1980) en 
l’època que s’havien elaborat i 
comercialitzat.

L’estat dels taps i l’olor que feien
La “mise en scène” començava 
cap a un quart de nou del ves-
pre. Joan Lluís Gómez obria 
una a una i ben a poc a poc 
les deu ampolles, combinant 
el tirabuixó clàssic amb el de 
làmines. Llevar els taps sense 
trencar-los era de dificultat 
màxima en vins de tants anys 
i, de fet, l’un rere l’altre s’ana-
ven escapçant. Però al nas 
els taps prometien uns vins 
encara vius, amb expressió, i 
cap no presagiava el desastre: 
els dos primers taps, del Viña 
Real i del Protos, feien bona 
olor, de confitura, mentre 
que el tap del tercer, el Viña 

Ardanza, denotava oxidació. 
I el Gran Coronas era un pèl 
més fresc que no l’anterior. El 
tap del Raimat va sorprendre 
tothom perquè semblava molt 
nou i oferia aromes làcties. 
Mentre que els Valbuena, al 
tap, apareixien amb una olor 
especiada, fresca, però també 
s’hi trobava tuf d’acetona. 
Aleshores va arribar el gran 
moment, el d’obrir l’AGE del 
1939 i el somelier del Sant Pau 
va exclamar: “Però si no hi ha 
tap!” De fet sí que n’hi havia, 
però s’havia encongit tant que 
havia anat endins i no se sabia 
amb certesa quant de temps 
feia que s’havia desprès del 
coll de l’ampolla. Els somme-
liers i l’enòleg ensumaren la 
boca de l’ampolla i coincidiren 
a dir que ranciejava. Del tot 
lògic per l’edat.

Calia decantar uns vins de 
tanta edat? Joan Lluís Gómez 
no n’és partidari: “Són vins 
delicats que necessiten res-
pirar, però decantant-los els 
donaríem un cop d’aire tan 
fort que els podríem acabar de 
trencar. És millor airejar-los 
a la copa, encara que això ens 
doni d’entrada una aroma 
desagradable.” Però Raimon 
Serra matisava: “És cert que 
decantar-los és molt perillós, 
però de vegades transvasar 
aquests vins suposa oxige-
nar-los una mica i els va bé.”

Eren tres quarts de nou 
del vespre quan es comen-
çaven a servir els vins a les 
copes. Tots tenien una mar-
cada tonalitat vermell teula, 

pròpia de la vellesa. El tast es 
va obrir amb els dos vins del 
1970, i es va encendre el diàleg 
entre experts.

Viña Real versus Protos 
del 1970
Joan Lluís Gómez: El Viña real 
té una aroma molt neta, fran-
ca, subtil. Hi noto la fusta vella. 

Jordi Pujolràs: Hi trobo 
bolets, al nas, és una sensació 
molt agradable. Mentre que 
al Protos, hi trobo encara la 
fruita (maduixa) i alguna flor 
(la violeta).

Joan Lluís Gómez: I man-
tega, una aroma làctia.

Jordi Pujolràs: Aquests 
vins no agradarien gaire o gens 
a la gent jove d’avui. Trobo que 
els Ribera del Duero han evo-
lucionat  més d’acord amb el 
gust de la gent, potser més que 
no els vins de la Rioja.

Raimon Serra: Al nas, 
el Viña Real té una aroma 
mentolada i en boca es troba 
aquesta aroma balsàmica 
també. Dóna frescor. I hi 
apareixen cremats de sucre, 
regalèssia…

Jordi Ampurdanès: Una xo-
colata els aniria de meravella.

Joan Lluís Gómez: El Viña 
Real en boca conserva l’acide-
sa i això hi dóna vivor.

Raimon Serra: Sí, d’en-
trada és mineral, però el pas 
en boca és molt absent. La 
frescor es queda als costats. 
Hi ha una absència de fruita, 
més aviat em dóna avellana, i 
sobretot notes balsàmiques.

Joan Lluís Gómez: El Pro-
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Joan Lluís 
Gómez, Raimon 
Serra i Jordi Pu-
jolràs, tres ex-
perts de genera-
cions diferents, 
que es feien 
complementaris
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tos en boca té acidesa, però no 
la trobo tan marcada com al 
Viña Real.

Raimon Serra: Sí, té més cos 
i trobo que ha aguantat millor. 
Té més mèrit de conservació.

Jordi Pujolràs: Sí, és més 
estructurat que no el primer.

Joan Lluís Gómez: Al final, 
en boca, apareixen cacaus i 
fruita seca, torrats.

Jordi Pujolràs: Cacaus sí, 
i torrats, mantega i una mica 
de confitura, encara que de 
fruita, no n’hi trobo.

Sorgeix el tema de la 
importància de la copa en el 
tast. En aquesta sessió s’ha 
tingut en compte i Josep Lluís 

Gomez ha aconseguit la col-
laboració de l’empresa Riedel, 
que ha facilitat per al tast 
copes Riedel dites Pinot Noir 
o també Borgonya, adequades 
per tastar vins amb molta 
expressió, però delicats.

El trio del 1982
Començat el segon tast com-
paratiu, amb tres vins del 1982 
(Viña Ardanza, Gran Coronas 
i Raimat), els experts van 
coincidir que eren vins més 
evolucionats, amb un color 
més teula que no els anteriors 
i més precipitats.

Jordi Pujolràs: Del color 
del Viña Ardanza, en francès 

en dirien fulla morta, en caste-
llà pell de ceba i en català, color 
conyac. Té una olor molt forta 
de reducció. 

Raimon Serra: Hi trobo 
bosc, bolet i també plàtan 
madur.

Joan Lluís Gómez: Trobo 
que és un vi molt càlid.

Raimon Serra: Té un taní 
molt domèstic, molt madur. 
És l’edat?

Jordi Pujolràs: És l’edat. 

També hi ha caramel. Fi-
xeu-vos que no hem trobat cap 
vi que doni espècies, encara. 
Aquest Viña Ardanza és el 
que en diríem un Rioja clàssic. 

Joan Lluís Gómez: Té gust de 
cedre (la branqueta que es feia 
servir per encendre els puros). 

Davant el Gran Coronas 
Reserva del 1982, els experts 
hi passen de puntetes:

Jordi Pujolràs: Veig que 
està fotut, aquest vi.

Joan Lluís Gómez: És més 
dens en copa.

Raimon Serra: I en boca 
més untuós. Ha decaigut.

Joan Lluís Gómez: No és 
desagradable, passa que és 
molt curt.

El tast continua amb el 
Raimat, el que fa tres del trio 
del 1982:

Joan Lluís Gómez: Té una 
aroma molt llaminera. 

Raimon Serra: Hi he tro-
bat la tòfona, en aquest.

Jordi Pujolràs: Jo trobo 
que és tòfona francesa.

Raimon Serra: En boca 
aquest Raimat dóna toffee 
amb unes notes torrades com 
de cafè.

Joan Lluís Gómez: Sí, molt 
viu, s’hi nota la xocolata i els 
torrats.

Els Tinto Valbuena 1979-1980
Joan Lluís Gómez fa una com-
parativa d’aromes entre tots 
dos Valbuena, que tenen un 
any de diferència. I el sobta 
que siguin completament dife-
rents. Creu que hi ha un pro-
blema d’evolució en ampolla.

Jordi Pujolràs: L’aroma del 
Valbuena del 1979 recorda la 
pedra foguera.

Raimon Serra: I el pinyó 
verd. No és gaire agradable. 
També em ve una nota de 
formatge.

Jordi Pujolràs: Ha caigut 
aquest vi. Passo del 1979, no 
m’atrau. En canvi el Valbuena 
del 1980 és molt més net, més 
balsàmic. Deixa la boca fresca 
i plena d’aromes. El més ple 
en boca dels que hem tastat 

Raimon Serra. Joan Lluís Gómez. Jordi Pujolràs.

Els experts van 
coincidir que 
eren vins més 
evolucionats, 
amb un color 
més teula que 
no els anteriors
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fins ara. Et deixa la boca fan-
tàstica. Sembla estrany que 
conservi l’estructura, tan equi-
librat i sedós. Aquest vi m’ha 
captivat. 

Joan Lluís Gómez: Sí, és un 
vi que ho té tot. Es manté molt 
viu, d’acidesa, d’amargor final. 
Tot el conjunt és molt equilibrat.

Bernat Pratdesaba intervé 
per primera vegada per assegu-
rar: “De tots els vins que hem 
tastat, és el més chapeau”.

Els vins més antics
A un quart d’onze del vespre 
començava la recta final del 
tast, tres dels vins més vells del 
Celler d’en Bernat.

Joan Lluís Gómez: Teòri-
cament, són tres grans vins. 
Comencem per l’AGE del 1939. 
Diuen que va ser un any nor-
mal. A veure. Al nas no em 
desagrada.  

Jordi Pujolràs: Recorda un 
olorós. Al nas està bé.

Joan Lluís Gómez: I en boca, 
hi trobo avellana, fruita seca. Si 
em posessin aquest vi en copa 

i em diguessin que és un Jerez, 
m’ho creuria.

Jordi Pujolràs: No té sucre, 
però és dolç.

Raimon Serra: Figues, ore-
llana, fruita seca. Hi trobo més 
tanit que no als altres, de pell, 
de nous, però això no ofèn gens. 
I sí, aquest vi tastat a cegues 
diria que és un ranci, un olorós.

Avancem i tastem el Viña 
Pomal Reserva Especial 1962:

Jordi Pujolràs: Pica una 
mica al nas, que diria que és 
mineral, de pedra foguera (fòs-
for) una altra vegada.

Joan Lluís Gómez: En boca, 
hi trobo més fruita, tòfona 

Jordi Pujolràs: Molt mineral.
Joan Lluís Gómez: En boca 

és curt.
Jordi Pujolràs: És lleuger.
Bernat Pratdesava: Aquest 

vi amb un platet de senglar 
lligaria molt. Al restaurant Viña 
Ardanza, Viña Pomal i Marqués 
de Riscal eren els vins clàssics, 
els de sempre. Encara ens els 
demanen.

Nati Orri: Aquest Viña Po-
mal Reserva Especial 1962, no 
el tenen ni al celler.

I ja només manca tastar un 
darrer vi, el Viña Tondonia 1968:

Raimon Serra: Al nas, hi 
trobo espàrrecs i olives, també.

Joan Lluís Gómez: M’agrada 
més en boca que no al nas, per-
què és molt elegant, molt sedós, 
molt senyor. Té un bon compàs. 
Molt agradable. A l’entrada en 
boca, hi trobo les Juanola. Però 
hi apostava més del que m’ha 
donat.

Jordi Pujolràs: Tens raó, és 
millor en boca que no al nas.

Joan Lluís Gómez: Jo el 
maridaria amb unes llenties.

Raimon Serra: Hi trobo unes 
notes metàl·liques, minerals.

Joan Lluís Gómez: Sí, em 
surten ara.

Raimon Serra: Té molt 
bona acidesa, és molt equilibrat.

Joan Lluís Gómez: Esperem 
una mica, em sembla que li fa 
falta una mica més de temps. Si 
poguéssim repetir el tast, pot-
ser sí que obriria les ampolles 
dues hores abans. 

A l’hora de preparar el tast, Joan Lluís Gómez 
es va posar en contacte amb els cellers per 
saber les característiques d’aquestes anyades 
més antigues. Reproduïm alguns fragments 
dels tres darrers vins tastats:

AGE 1939 
Bodegas Age “Azpilicueta” (grup Domecq)
“La collita del 1939 va ser considerada normal o regular. En general 
hi va haver una alta producció per hectària. Cicle de cent noranta 
dies, una mica curt, doncs. La vinya va experimentar atacs de míldi-
um. I no disposem de més informació d’aquesta anyada. Al celler no 
en disposem de cap ampolla.”

Viña Pomal 1962
Bodegas Bilbainas (grup Codorniu)
“No tenim nota de tast d’aquest vi i, per desgràcia, no tenim cap 
ampolla d’aquesta anyada al cementiri. El 1962 va ser considerada 
una anyada molt bona, però no en tinc informació. En aquell temps, 
el celler treballava fonamentalment amb “tempranillo”, però en la 
barreja podien entrar petites quantitats de “mazuelo” i “graciano” (de 
vegades també una mica de blanc). En l’elaboració es feien macera-
cions molt curtes, en tines de fusta. I els vins s’envellien en barrica 
molt més temps que no ara, de tres a cinc anys abans d’embotellar.

Viña Tondonia 1968
Bodegas López de Heredia, fundada per Rafael López de Heredia
Varietat de raïm: viura (85%) i malvasia (15%)
Temps d’envelliment: en barrica deu anys. Transvasat disset vegades. 
Aclarit amb clares d’ou. Embotellat l’octubre del 1978, sense filtrar.
Color: or vell desenvolupat.
Aroma: Molt fina, intensa, molt perfumada, aromes de cafè, comple-
xa i evolucionada, bouquet procedent de la tercera generació d’aro-
mes.
Gust: suau, fi, desenvolupat i persistent.
Grau alcohòlic: 12%
Acidesa total: 6,50 g/l (àcid tartàric).
Sucre residual: molt sec.
Característiques de l’any: anyada molt bona. A la Rioja es van cultivar 
noranta-vuit milions de quilos de raïm. A Viña Tondonia en van vere-
mar 361.533 quilos. Va ser curta la quantitat, però excel·lent la qua-
litat. L’abril va ser un mes molt fred i per això no hi va haver plagues 
ni malures. L’estiu va ser fresc i una mica de pluja va permetre una 
maduració lenta, però completa i amb un bon estat sanitari.

Et deixa la boca 
fantàstica. 
Sembla estrany 
que conservi 
l’estructura, tan 
equilibrat i se-
dós. Aquest vi 
m’ha captivat

Tast realitzat amb la 
col·laboració de: 
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Òscar Pallarès
Feia dies que estava neguitós. No es té 
cada dia l’oportunitat de tastar vins com 
els que havíem de tastar. I, encara menys, 
amb la companyia de professionals que 
tant en saben, de qui tant es pot aprendre. 
Estava realment nerviós. Emocionat. 

Havíem citat tothom a les 20.00 al res-
taurant. En Joan Lluís i jo ens trobem al 
costat de casa una hora abans. Ell arriba 
amb els seients del darrere del cotxe ple-
gats, com qui porta una petita furgoneta. 
La càrrega? Un munt de caixes que conte-
nen cent enormes copes Riedel. Una fortu-
na! Quin patir, sentir-les dringar durant tot 
el camí que ens du fins a Can Palau... 

Al cantó Vallès de la Serralada Litoral, 
hi fa més fred i humitat. Arribem al res-
taurant i una mica de boira contribueix a 
proporcionar un toc gairebé místic al tast 
que ens disposem a fer. Entrem a Can Pa-
lau. Ens reben la Nati i el seu somriure; en 
Bernat, que porta la paraula bondat escrita 
a la mirada, i en Jordi (quina mà que té 
aquest home a la cuina, mare meva..., tot i 
que això, encara no ho sé). Si a fora fa fres-
ca, l’ambient a Can Palau té el caliu rústic 
de què només gaudeixen les masies. Una 
preciosa i enorme taula imperial parada 
i guarnida amb fragments de cep, fulles 
de parra i raïm omple el menjador que els 
nostres amfitrions ens han preparat. Anem 
a buscar els vins al celler, col·loquem les 
copes a la taula i comencem a fer-la petar. 
De seguida es crea un ambient agradable, 
distès i que s’allargarà fins força tard 
aquesta nit... 

A poc a poc va arribant tothom. Pre-
sentacions, petons, encaixades de mans. 
Ens hi trobem a gust, però es respira un 
cert nerviosisme. Hem de cobrir el repor-
tatge. He de fer fotos. He d’estar centrat, 

que treballo. Però, què carai! Em moro de 
ganes de tastar aquests vins! Obrim les 
ampolles?

En Joan Lluís les va obrint d’una en 
una. Molt a poc a poc, amb la cura que 
aquests vins mereixen. Tots observem 
atents. Amatents, fins i tot, diria. Tots els 
taps es trenquen, però ens donen joc. Ens 
els passem, d’un en un. Els olorem. Co-
mentem les aromes que desprenen. Quan 
ja totes deu ampolles són obertes, ningú 
no gosa gairebé ni tocar-les. En Joan Lluís 
diu un parell de vegades: “Ja podem anar 
servint les copes.” Ens fa massa respecte 
manipular aquests vins. La meitat de les 
ampolles són més velles que no jo. N’hi ha 
una que em dobla l’edat! Finalment, els dos 
sommeliers s’encarreguen d’aquesta tasca 
delicada. Seiem al voltant de la taula. En 
Raimon i en Joan Lluís van fent-hi voltes i, 
en poca estona, ja tenim deu copes plenes 
d’uns vins de colors que no estem gaire 
acostumats a veure. Si més no, a la copa. 
Sembla ben bé que gaudim de la visió 
d’una vinya a la tardor, amb aquell ver-
mell, taronja, ocre... 

El tast dels deu vins esdevé una me-
ravella per als sentits. Resulta encara 
més emocionant del que havia imaginat. 
Xerrem i riem. Es posa de manifest que 
tots ens trobem com a casa. Però  en cap 
moment, mentre dura el tast, perdem el 

respecte per aquells vins que ens enduem 
al nas i a la boca. Arribem al darrer vi i, de 
sobte, la gana que ens havia deixat fer la 
feina en pau ens fa saber que és allà i que 
s’hi quedarà fins que no la fem fora. És el 
moment de posar-nos al servei dels fogons 
d’en Jordi. “Us prepararé alguna coseta 
per picar”, ens havia dit. La Nati i ell es po-
sen en marxa i comencen a sortir plats de 
la cuina. D’aperitiu ens sorprèn una bonica 
amanida de tonyina en escabetx. Darrere 
seu arriben unes boníssimes croquetes 
casolanes que ens preparen per afrontar la 
primera delicatessen de la nit: el caneló de 
foie amb oli de tòfona. Quina delícia! Tot se-
guit arriba un dels plats estrella d’en Jordi, 
el bacallà amb mel. Confesso que no sóc 
gaire afeccionat al bacallà, però, d’aquest, 
en gaudeixo com mai abans. Ara ja entenc 
per què la Confraria Universal del Bacallà 
ha premiat la cuina d’aquesta casa. I, per 
acabar (“alguna coseta per picar”, diu...), 
ens serveixen un clàssic de Can Palau, el 
senglar amb castanyes i poma. Una carn 
de gust potent, però que gairebé es desfà 
a la boca, amb el complement dolcenc i 
perfecte de la poma i les castanyes, que em 
porta a jugar a veure si trobo quin dels deu 
vins que tinc al davant hi va millor. Aques-
tes coses són més fàcils de fer quan tens 
un sommelier a l’altre costat de la taula. 
Finalment arriben les postres i descobrim 
les habilitats pastisseres d’en Jordi: tarta 
sacher amb xupito de xocolata i escuma de 
torró. Per a un llaminer com jo, hi ha un fi-
nal millor després d’un tast i un sopar com 
aquests? Quina meravella! Resulta curiós 
veure com els vins que funcionaven amb el 
senglar no funcionen tan bé amb aquestes 
postres, i a l’inrevés.

La sobretaula s’allarga força. Tant, 
que ni ens n’adonem i ja fa estona que ha 
tocat la una... El seny s’imposa a les ganes 
d’allargar una vetllada fantàstica. Demà 
cal anar a treballar. Tornem cap a casa 
amb un somriure enorme a la boca. I puc 
assegurar que no és per l’efecte de l’alcohol 
perquè, a mi, encara em dura.

Gràcies Bernat. Gràcies Nati. Gràcies 
Jordi. 

Quina nit! 
(Crònica d’una trobada, 
un tast i un sopar 
memorables)




